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§ 68 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg. 

Ärende 
Tillägg av ärende nr 14 ”Uppföljning per april, Hofors kommun” och ärende 15 ”Villkor för 
partierna i budgetberedningen”. 

 

Dnr  
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§ 69 Uppsikt Hofors Vatten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
Viktiga händelser under året 

• Anslutning av Östhammars kommun till Gästrike Vatten  
• Förändrad organisation och många nya medarbetare  
• Låga grundvattennivåer nationellt och lokalt har krävt omfattande aktiviteter och 

informationsinsatser  
 
Mål och verksamhetsuppföljning 

• Når mål för medarbetare  
• Når mål för invånare och kunder  
• Exempel på aktiviteter:  

o justering av mätaravgift - dispens  
o Strukturella förändringar och rättning av taxan  
o Taxejustering Ockelbo och Hofors 

• Når delvis mål för hållbar tillväxt och ekonomi  
• Omfattande drift- och underhållsåtgärder vid Hofors vattenverk för en säkrare drift 

och styrning samt åtgärder för att säkerställa en god leveranskvalitet.  
• Ledningsnätsförnyelsen har slutförts vid Värnavägen och information till berörda 

kunder har skett i samband med förberedelser för ledningsnätsåtgärder i Råbacka 
(genomförs 2018).  

 
Ekonomiskt läge 

• Årsprognosen visar ett bättre resultat än budget 
o Storkund har haft högre förbrukning vilket ger högre intäkter  
o Lägre kostnader p.g.a. minskat köp av tjänster från moderbolaget, främst 

personalresurser, åtgärder p.g.a. kundavtal (osäker)  
o Högre kostnader p.g.a. fastighetspumpstationer Råbacka, avskrivningar  

• Investeringarna bedöms bli ca 3 mnkr högre än budget, p.g.a. Råbacka  
• Behov och plan har funnits för ett ytterligare beredningssteg genom filter vid Hofors 

vattenverk. Med omfattande åtgärder och optimering av processen har vattenkvali-
teten förbättrats. I dagsläget finns därför inte ett behov av att avsätta medel av ti-
digare års överuttag för en framtida investering.  

• Framtida intäktsnivå osäker  
• Översyn av gränsdragningen mellan underhåll och investeringar ske, kan påverka 

årets prognos och kommande budget  
• Då det finns flera osäkra parametrar sker en fördjupad analys, påverkar bla behov 

av taxejustering av brukningsavgifter. (0 % för 2019)  

Dnr 2018/24 
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Inköps- och upphandlingsärenden 

• Rivning av vattentorn, tilldelning skett under juni 
 
2018 och framtid 

• Fortsatt organisations- och verksamhetsutveckling  
• Implementera dataskyddsförordning (GDPR) och NIS-direktiv (informationssäker-

het)  
• Nya regelverk - ökar ansvaret  
• Fler stora projekt inom Gästrike Vatten  
• Ökad kunddialog och samverkan  
• Tydligare plan och långsiktig strategi för brukningstaxans nivå samt dialog kring 

detta inkl. över/underuttag  
• Hur kan vi effektivisera och möta kommande krav samtidigt som vi minimerar fram-

tida kostnadsökningar – inriktning och vägval  

Beslutsunderlag 
Muntlig information Lena Blad, VD Hofors Vatten  

Expedieras 
Akten 
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§ 70 Uppsikt Hofors Energi 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen. 

Ärende 
Ekonomi och måluppfyllelse 

• Stabilt, skuldfritt bolag med god lönsamhet 
• Rörelsemarginal 47 % (Mål högre än 30 %) 
• Kassalikviditet 1697 % (Mål högre än 100 %) 
• Soliditet 90 % (Mål 40 % eller högre) 

 
Utmaningar 

• Intäkter 
o Stagnerad försäljning till samhället 
o Minskade intäkter från Ovako 

• Bränslekostnader 
o Ökad konkurrens 
o Ökande priser 

• Övrigt 
o Hög ålder på produktionsanläggningar, vilket innebär ökade underhållsbe-

hov 
o Läckor på distributionsnät, vilket innebär ökade underhållsbehov 
o Skärpta EU-krav, vilket innebär investeringsbehov 
o Behov av ny basproduktion 

Beslutsunderlag 
Muntlig information Per Persson, VD och Kjell Höglin, vice ordförande Hofors Energi 

Expedieras 
Akten 

 

Dnr 2018/24 
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§ 71 Valärende 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

• att entlediga Hans Backman (L) som ledamot tillika vice ordförande i Kommunsty-
relsens arbetsutskott och  

• att som ny ledamot tillika vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott utse 
Hans Larsson (C) för resterande mandatperiod 2015-2018. 

Ärende 
Hans Backman (L) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen och är därmed 
inte längre valbar till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Hans Larsson (C) föreslås som ny 
ledamot tillika vice ordförande i arbetsutskottet. 

Expedieras 
Hemsidan 
Personalfunktionen 
Akten 

 

Dnr 2014/104 
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§ 72 Delägarskap via förvärv av aktier i Inera AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att 

• Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

• Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägarav-
talet genom redovisat anslutningsavtal. 

• Utgiften på 42 500 kronor finansieras ur kommunens egen likviditet.  

Ärende 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och reg-
ioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig 
till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan 
kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de 
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmot-
tagning på nätet) och Journal via nätet.  
 
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats 
under många år. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen 
för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktier-
na i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 
av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu lan-
dets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor 
som landsting och regioner. Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktie-
ägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och 
bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från 
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.  
 
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom 
det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, 
till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.  
 
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera 
AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlings-
lagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av 
digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är 
att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom 
digitala lösningar.  
 

Dnr 2018/18 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, Mats Hägglund, ekonomichef, 2018-01-25 
Bilaga 1 – Aktieöverlåtelseavtal 
Bilaga 2 – Anslutningsavtal Inera AB 
Bilaga 3 – Aktieägaravtal  
Bilaga 4 – Bolagsordning 
Bilaga 5 – Ägardirektiv 
Bilaga 6 – Inera Årsrapport 2015 
KSAU 2018-05-29/ § 73 

Beslutsförslag under mötet 
Daniel Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Expedieras 
Akten 
Ekonomienheten 
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§ 73 Uppföljning per april 2018 KS 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning per april 2018 för Kommunstyrelsen. 

Ärende 
Uppföljning görs per april 2018 för kommunstyrelsen. Uppföljningen innehåller väsentliga 
händelser, måluppfyllelse, ekonomisk sammanställning samt en framtidsbedömning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mats Hägglund, ekonomichef, 2018-05-24 
Rapport ” Uppföljning per april 2018 Kommunstyrelsen” 
KSAU 2018-06-05/ § 74 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2018/61 
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§ 74 Avsiktsförklaring gällande samverkan Gästrikerådet och 
Hälsingerådet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte underteckna förfrågan om avsiktsförklaring gällande 
samverkan mellan Gästrikerådet och Hälsingerådet. 

Ärende 
Gästrikerådet och Hälsingerådet har låtit genomföra en utredning gällande uppdrag, inne-
håll och form för en framtida samverkansplattform. Utredningen som redovisades vid rå-
dens gemensamma möte 2018-02-09 föreslår bildande av en gemensam kommunförening. 
Mötet resulterade i att Gästrikerådet och Hälsingerådet beslutade att till kommunerna 
skicka en förfrågan om intresse att ingå som medlem i en sådan förening. 
 
Till Hofors kommuns kännedom har beslut om avsiktsförklaringar från fem kommuner läm-
nats in. Av dessa ställer sig fyra positiva till en gemensam kommunförening och en avslår 
förslaget. Tre av de fyra kommuner som ställt sig positiva till samverkan har gjort det under 
förutsättning att övriga kommuner i Gästrikerådet tar motsvarande beslut. Med anledning 
av detta görs bedömningen att det i dagsläget saknas förutsättningar för att skapa en ge-
mensam kommunförening och Hofors väljer därför att avstå från att besluta i frågan. 

Beslutsunderlag 
Gävleborgs kommuner och Älvkarleby kommun i samverkan – Ett utredningsuppdrag från 
Gästrikerådet och Hälsingerådet gällande möjligheter till en framtida formaliserad samver-
kansplattform, 2018-01-17 
Förfrågan om avsiktsförklaring, 2018-02-26 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2018-05-14 
KSAU 2018-06-05/ § 75 

Expedieras 
Gästrikerådet 
Hälsingerådet 
Akten 
 

Dnr 2018/6 
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§ 75 Utökat verksamhetsområde för det kommunala avlopps-
nätet avseende Bergvreten 1:4 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att utöka verksam-
hetsområdet för kommunalt avlopp avseende Bergvreten 1:4 enligt bifogad karta (se bi-
laga). 

Ärende 
I slutet av mars 2017 inkom en ansökan från fastighetsägarna till Bergvreten 1:4 om att 
ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Fastigheten ingår i verksamhetsområde för 
kommunalt vatten men ej i verksamhetsområde för kommunalt avlopp. Angränsande bo-
stadsfastigheter ingår i kommunalt VA-område för vatten och avlopp. 
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har yttrat sig ur ett miljö- och hälsoskydds-
perspektiv och förordar en anslutning till det kommunala avloppsnätet för fastigheten 
Bergvreten 1:4. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2017-11-07 att överlämna 
ärendet till Gästrike Vatten AB för teknisk utredning och kostnadsberäkning. Den 2018-04-
30 inkom Gästrike Vatten AB med ett yttrande till Hofors kommun. 
 
Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om fastigheten skall ingå i verksamhets-
området för avlopp. Ett beslut om att fastigheten skall ingå i 
verksamhetsområdet är tvingande för den anslutande fastigheten och 
anslutningsavgiften är satt enligt antagen VA-taxa. 
 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster gäller och syftar till att säkerställa att vatten-
försörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa eller miljön.  

Ekonomisk kalkyl 
Det tillkommer ingen kostnad för själva utökandet av verksamhetsområdet för det kom-
munala avloppsnätet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, strategi- och servicechef Håkan Eck, 2018-05-14 
Yttrande, Gästrike vatten AB, 2018-04-20 
Yttrande, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2017-07-10 
Karta över Bergvreten 1:4, 2018-01-03 
Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-11-07 § 141 
KSAU 2018-06-05/ § 76 

Dnr 2017/64 
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Expedieras 
Akten 
Gästrike vatten AB 
Hofors vatten AB 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Fastighetsägarna Bergvreten 1:4 
Strategi- och servicechef 
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§ 76 Motion om att återupprätta ungdomsforum 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Ärende 
I motionen ”återupprätta ungdomsforum” föreslås det att (1) ungdomsforums verksamhet 
återupprättas med samma funktion som övriga råd med möjlighet att remissvara samt att 
(2) Hofors kommun anordnar medborgardialog för ungdomar minst två gånger om året. 
 
Hofors kommun är idag skyldig enligt FN:s barnkonvention att inhämta barn och ungdo-
mars åsikter i ärenden som rör dem samt att beakta dem i beslut. Hur detta praktiskt ge-
nomförs är upp till varje kommun. 
 
År 2011 startades ett ungdomsforum i kommunen efter att Entré Ungdom genomförde en 
studieresa till Fryshuset i Stockholm. Ungdomarna deltog sedan i bland annat kommunens 
beslut om centrumförnyelse. Det verkar dock som att ungdomarnas roll i beslutsprocessen 
varit otydlig, vilket i sin tur ledde till ett minskat intresse bland ungdomarna att delta i ung-
domsforumet. Forumet kom också att upplösas i samband med detta.  
 
Samtidigt som ungdomsforumet startade uppkom diskussioner om att anställa en ung-
domsstrateg som skulle arbeta med ungdomsinflytande. Under några år låg ansvaret hos 
folkhälsostrategen, men sedan denna lämnat sin tjänst har ansvaret som ungdomsstrateg 
legat vakant. Idag är det otydligt vem som har huvudansvaret för ungdomsinflytande i Ho-
fors kommun. 
 
För ungefär två år sedan startades ÉU-rådet, vilken är en plattform där ungdomar (årskurs 
7 och uppåt) kan diskutera viktiga samhällsfrågor och vilka projekt som ska drivas inom 
Entré Ungdom. Sedan ungefär ett år tillbaka finns även ett ÉU-råd för personer som går i 
årskurs 4-6.  
 
Under utredningen av denna motion har det framförts åsikter om att ÉU-rådet de facto 
fungerar som ett ungdomsforum. Vid kontakt med anställda på Entré Ungdom framgår det 
att rådet påminner om en politisk nämnd, men är mer informell i sina möten. Rådets an-
svarsområden har successivt trappats upp och de anställda ser att ungdomarna har utveck-
lats positivt av detta. Trots detta har ÉU-rådet en bit kvar innan det kan fungera som ett 
formellt råd med möjlighet att svara på remisser. Således är det högst tveksamt att ÉU-
rådet i dagsläget kan likställas med ett ungdomsforum.  
 
Kommunkansliets bedömning är att det idag saknas en organisation för att hantera ett 
ungdomsforum. Det krävs bland annat personal som ägnar en stor del av sin arbetstid åt 
att arbeta med ungdomsinflytande, tydlig återkoppling till ungdomarna och ett upplägg 
som gör att ungdomar deltar på samma villkor som de vuxna. Om inga resurser tillförs finns 

Dnr 2014/87 
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en stor risk att ungdomarna tappar intresse eller förtroendet för kommunen. Enligt Entré 
ungdoms bedömning är att kommunen även måste vara försiktig med att ge ungdomarna i 
ÉU-rådet ett för stort ansvar under en alltför kort tid då detta kan få ungdomarna att tappa 
intresset för ÉU-rådets möten på grund av den ökade arbetsbördan. 
 
Gällande motionens förslag om att två gånger årligen anordna medborgardialoger med 
ungdomar anser kommunkansliet att detta förslag kan vara positivt för att stärka inflytan-
det bland ungdomar om det görs på ett organiserat och långsiktigt sätt. Medborgardialog 
bygger på samtal och deltagande på lika villkor, vilket kräver resurser i form av arbetstid, 
utbildad personal och tydliga ärenden som ska diskuteras. Att genomföra detta i enlighet 
med motionens intentioner och med dagens resurser bedöms inte som möjligt. 
  
Kommunkansliets helhetsbedömning är att kommunen saknar de avgörande resurser som 
krävs för att verkställa motionsställarens förslag och att motionen därmed bör avslås. Dock 
finns det många andra sätt som ungdomar bör och kan involveras på, som exempelvis en-
klare samråd i specifika ärenden, att ungdomar bjuds in till nämndssammanträden eller att 
politiker besöker ett av ÉU-rådets möten. Finns det önskemål om att ÉU-rådet i framtiden 
ska få en utökad roll bör en långsiktig plan formuleras, i samråd med Entré ungdom och ÈU-
rådet.  

Ekonomisk kalkyl 
Ett bifall av denna motion innebär ökade kostnader. För att åtgärderna ska kunna verkstäl-
las krävs det en organisation med personal som kan avsätta tid för att arbeta med ung-
domsinflytande. Utöver detta tillkommer kostnader för exempelvis administration, lokaler 
och ekonomisk ersättning till deltagarna (förtroendevalda och ungdomar). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Fredrik Segersteén, 2018-05-25 
Protokollsutdrag, BUN, 2015-11-17 § 115 
Motion, 2014-09-02 
KSAU 2018-06-05/ § 78 

Beslutsförslag under mötet 
Ziita Eriksson (M) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag; Ziita Erikssons (M) förslag om besvarande 
samt KSAUs förslag om avslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ziita Erikssons (M) förslag. 

Expedieras 
Akten 
Entré Ungdom 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 
(21) 

 Kommunstyrelsen  
 2018-06-19  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Rapportering av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut. 

Ärende 
Under perioden 2018-04-28 – 2018-06-08 har följande delegationsbeslut tagits. 
Löpnr Ärende Handläggare Reg.datum 
618/2018 Yttrande prideparad Håkan Eck 2018-05-03 
544/2018 Beslut om aktivitetsbidrag Korpen Hofors Sarah Winges 2018-05-08 
687/2018 Beslut om aktivitetsbidrag Sim-77 Sarah Winges 2018-05-22 
693/2018 Beslut om aktivitetsbidrag SMK Sarah Winges 2018-05-22 
706/2018 Beslut om aktivitetsbidrag Hofors Ridsällskap Sarah Winges 2018-05-24 
788/2018 Stöd till samlingslokaler KSAU 2018-06-05 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2018-06-08 

Expedieras 
Akten 
 

Dnr 2018/1001 
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§ 78 Rapportering av meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden. 

Ärende 
Rapportering av meddelanden för perioden 2018-04-28 – 2018-06-08. 
Löpnr Ärende Avsändare/Mottagare Reg.datum 
597/2018 Protokoll Gemensamma nämnden för FoU 

Välfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe 2018-
04-13 

Gemensamma nämn-
den  

2018-04-30 

616/2018 Kallelse till Intresseföreningen Bergslagets 
årsmöte 2018 

Intresseföreningen 
Bergslaget 

2018-05-02 

617/2018 Protokoll VGS 2018-04-24 VGS 2018-05-02 
632/2018 Inbjudan Årlig miljö- och klimatträff 29e maj 

2018 
Länsstyrelsen Gävle-
borg 

2018-05-08 

638/2018 Cirkulär 18:09 - Info om överenskommelse 
om Särskild AGS-KL-förmån 

SKL 2018-05-09 

651/2018 Protokoll Partnerskap Bergslagsbanan 2018-
02-23 

Partnerskap Bergs-
lagsbanan 

2018-05-14 

222/2018 Protokoll - Kommunala rådet för funktions-
hindrade 2018-05-08 

 2018-05-16 

677/2018 Kallelse VGS 2018-05-24 VGS 2018-05-16 
223/2018 Protokoll - Kommunala pensionärsrådet 

2018-05-09 
 2018-05-17 

691/2018 Kallelse Räddningsdirektionens sammanträde 
2018-05-25 

Gästrike räddnings-
tjänst 

2018-05-18 

701/2018 Kallalse Hoåns Kraft 20180101 Hoåns Kraft 2018-05-22 
711/2018 Kallelse Hoforshus styrelsemöte 31 maj 2018 Hoforshus 2018-05-24 
717/2018 Styrelsemöte Hofors Elverk 2018-05-31 Hofors Elverk 2018-05-24 
720/2018 Protokoll VGS 2018-05-24 Direktjustering § 

75 & 83 
VGS 2018-05-25 

721/2018 VGS 2018-05-24 § 75 - Ekonomisk uppföljning 
januari-april 2018  

VGS 2018-05-25 

722/2018 Förordnande av vikarie för kommunchefen  2018-05-25 
719/2018 Delårsrapport tertial 1 samt kommentar till 

prel. plan 2019-2022 Hofors Vatten AB 
Gästrike Vatten 2018-05-25 

725/2018 Delårsrapport tertial 1 samt kommentar till 
prel. plan 2019-2021 Gästrike Vatten 

Gästrike Vatten 2018-05-25 

742/2018 Cirkulär 18:20 från Sveriges Kommuner och 
Landsting samt Pacta - Ferie-
jobb/sommarjobb 2018 

SKL 2018-05-29 

Dnr 2018/1002 
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757/2018 Protokoll VGS 2018-05-24 VGS 2018-05-31 
758/2018 VGS 2018-05-24 § 76 - Intern kontrollplan 

2018  
VGS 2018-05-31 

759/2018 VGS 2018-05-24 § 77- Måluppfyllelse 30 april 
2018 

VGS 2018-05-31 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Linda Höglin, Kanslichef, 2018-06-08 

Expedieras 
Akten 
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§ 79 Uppföljning per april Hofors kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna uppföljning per april 2018 för Hofors kommun 
och 
att uppdra åt nämnderna att återkomma med förslag på åtgärder till Kommunstyrelsens 
sammanträde den 2018-08-28 för att komma ner på ram. 

Ärende 
En större uppföljning för Hofors kommun har gjorts per sista april 2018. 
 
Uppföljningen innehåller väsentliga händelser, måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning samt 
en framtidsbedömning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mats Hägglund 
Rapport” Uppföljning per april 2018 Hofors kommun” 

Beslutsförslag under mötet 
Xamuel Gonzalez Westling (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt nämnder-
na att återkomma med förslag på åtgärder till Kommunstyrelsens sammanträde den 2018-
08-28 för att komma ner på ram. 

Expedieras 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Akten 
 

Dnr 2018/71 
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§ 80 Villkor för partierna i budgetberedningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget. 

Reservation 
Xamuel Gonzalez Westling (V), Susanna Wintherhamre (V), Ziita Eriksson (M) och Anne 
Persson (HOP) reserverar sig mot beslutet. 

Ärende 
Xamuel Gonzalez Westling (V) har lämnat in ett initiativärende gällande villkoren för parti-
erna i budgetberedningen.  
 
Gonzalez Westling föreslår att samtliga partier i Kommunfullmäktige får utse minst en re-
presentant som får inhämta information och arbeta med sitt partis budgetförslag på för-
troendemannatid.  

Beslutsförslag under mötet 
Xamuel Gonzalez Westling (V) och Susanna Wintherhamre (V) yrkar att samtliga partier i 
fullmäktige får utse minst en representant som får inhämta information och arbeta med 
sitt partis budgetförslag på förtroendemannatid. 
 
Daniel Johansson (S) yrkar avslag på Gonzalez Westlings (V) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag; Gonzalez Westlings (V) förslag om ersätt-
ning för budgetarbete och Johanssons (S) förslag om avslag på detsamma. Ordförande stäl-
ler förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Johans-
sons (S) förslag. 

Expedieras 
Akten 

Dnr 2018/73 
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